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Uwaga:
L O;ba sldadaleca oSwladeenle obowlQzana iest do zSodnego z prawdq, staranneSo i zupelneto \r,Ypelnienia

kaidei r rubry,lc
2. Jeieli poszaeg6lne rubryki nie znaJduiq w konkremym pzyPadku zastosowania, naleiy wPisad 

"qie- 
bgElyi'

3, Osoba skhdajaca o{wiadczenle oborriQzana jest okreSli6 prrynaleinolt poszczeg6lnych sldadnik6w

majttl@urydt,'dochod6w I robowlQza{ do malatlru odrqbnego I maiQtku obiqteto matlariskl wsp6lmsclq

malatkowa.
4. OJwladcrenie maiatkowe dotyc2y malqtku w kraru i za tranicq.
5, o{wiadeenie mal kowe obelmuje tdrrniei wierzytelnoici pieniqine.

6. W tzq{ci A o6da&enia zaurane sq Ir ormacle jawnq w ae{d B zas informaci€ nlejawne dotyczece adresu

zamieszkanla skladaiecego dwiadczenie oraz miejsca pololenia nienrdpmcici'

czEse A

Ja, niiej podpisany(a), .
J* iril{*lxr. 5ir,D,."...'.','.""' """" """ t"'

nazwlsko orat nar'r,islo rEdot G)

,uarr I d f'{lurr:u*

XrU*,, l,*ywiu+.""""""--"t'
thlofla i

urodzony(a) G nnrtrui AQb D

liti*d::.:5.rlielir:..:?.ctii*iix4#.d*.[::::$;[ .J.uz
"r' .,.....1..,,..,.,..-..

w
(mlejsce zatrudnienla, stanowtsko lub funkqa)

po zapoznaniu siq z peepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalno6ci

gospodarczej pnez osoby pelniqce funkcje publiczne lDz. u. z 2oL7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samozldzie gminnym lDz.u.z 2oL7 r. poz, !8751, zgodnie z art 24h tej ustawy

oiwiadczam, ie posiadam wchodzAce w sklad malieriskiej wsp6lnosci majEtkowej lub stanowiqce m6j

majatek odrqbny:

t.
Zasoby pienietne:

- (rodki pienieine zgromadzone w walucie polskiei: '.... . a.T.p-qz.v.r.......

- Srodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: ..'........1!)1 .

- papiery wartoiciowe ry
na kwotq:

u) Ze anianq vprowadzon4 przc, $ I pkt 2 rozporzqdzcnia" o ktorym mow! w odnoiniku 2'
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tytul prawn
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Z tego q utu osiignqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysoko5ci .......:_..............

il.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleiy podad liczbq iemitenta udzial6w:

4. lnne nieruchomosci: powierzchnia: ......-. o wartosci: ........ q^ul prawny: .....................

a).dunl1*.rubu1niiu,.+,r*.8lf..r,i:.k2trn,.xf.:.rnp[xa-[1,.,*t.J*aahga..m*]l&#ur-
t{.h&d+${.}...q/-ilu-dp.irpr.t..x.W4n:^*.J-1.1r,.:.-.PM,zi.:.{nX{,p:li&L.^r,Do-t, ty:ltptofrroio-
cJilznlk*..di&lLde***.: t"-q.o-,r":. -.l 

g.M-K-.str*4a1o..mr.,l,.ufa..mp[xd.i.
*i*rll+"...t-t-.1ii111.1.--ar11113ij=tt-o*mLjut'+": L^ru

1.

2

3.

.. (I/)P .,ld+fti+

udziaty te stanowiA pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lce: .......)).&(,....

z tego Mulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: .....M*..

tv.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy podai I iczbe iemitenta akcji:

akcje te stanowia pakiet wiekszy ni2 10% akcji w sp6lce rldrtrrxr.tr

z tego tytulu osiQgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: .......1)}#,.

V.

dofr{r*y

Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku
odrqbnego) od Skarbu Panstwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu
teMorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalneBo nastqpujQce
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia idatq nabycia, od

t-
vt.

1. Prowadze dzialalnoSC gospodarczq 2(naleiy podad formq prawnq i przedmiot dziala lnoSci):.............

dui. dphdr:6,1+

I
I

I

)

o wartosci: ....-.... Rodzaj zabudowy:

I



k

- osobiicie vr\l""-'1

- wsp6lnie z innymi osobami ...............1U&-...

z tego tytulu osiEgnllem(qlam)w roku ubiegtym przych6d idoch6d w wysokoici : ....0i.1L..

2. Za(zEdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalno6ci (naleiy podai formq prawnq i przedmiot dzialalno6ci):..............

- osobiicie WV...-.'t

- wsp6lnie z innymi osobami ...............[t*8....

v .

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nb...de.Wilq

rj;; ;;i;;ffi ;;;;;;;il k''"d;i;...-.-.........{"r....dot,,**{.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.............d\'!!-....

ril; ;;iili;; ffi;i;;;;;;i;;;Go*,;;;i, :: : :r-*

Z tego tytulu osiEgnqlem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysokosci : .......h*& w\_--_
2. W sp6ldzielniach:

dr,tr#l4

-jestem czlonkiem zarzldu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) _&e4w4

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.............ff!&...

tYvn
z tego tytulu osiqgnqlem (qla m)w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci : ......

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSi gospodarczq:..

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ............... ,Tur.. W.q
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):..........[)l.{/..

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):..........{tLtt .

Z tego tytulu osiagnalem(qlam)w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci : .......[U.4...qd#-t.!{...............
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Z tego tytulu osiagnQlem(etam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSct : ......hi. d,w,"+1

v .

lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub in
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu:........................

nej dzialalno5ci zarobkowej lub zajqd, z podaniem

..9.

tx.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6wmechanicznych naleiy poda6 markq, model i rok produkcji)

0i.]2,

x

Zobowiqzania pieniezne o warto.ci powyiej 10 000 ,rotych, w tym zaciagniqte kredyty i po,yczki orazwarunki' na jakich zostary ud,ierone (wobec kogo, * ,*iqrr., , jati, zdarzeniem, w jakiej wysoko.ci):

)

A)



czEse B

Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 uslaw)) z dniu I msrca 1990 r. o samorzqdzie gminnym)

Powyisze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art.223 S l Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

(hr!:sMrr-...l11,Q--\.,90,1k {nrtzn,a

(miejscowo60 data) (podpis)

[1] Niewtaiciwe skresli6.

[2] Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6linnej i zwierzecej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


